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<ts@woiremose.dk> 
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kære medlemmer af VPM 
 
Jeg skriver til jer som formand for bestyrelsen for beboerforeningen på C.F 
Richs Vej 99-101. 
Vi bor i en ejendom, som blev begyndt opført i 1928. På det tidspunkt var det 
den uden de senere naboer, Ringparken og Bananen. Desuden er der kommet 
endnu en ejendom til, som lige nu er i slutfasen af sin opførelse. Det betyder, 
at området er blevet ret tæt bebygget inden for en kortere tid.  
Det betyder også, at parkeringssituationen er blevet meget påvirket af denne 
udvikling. Generelt er parkeringssituationen ret ringe på Frederiksberg, men 
den er blevet markant dårligere på vores adresse de senere år, og med 249 nye 
boliger i samme område vil der med sikkerhed opstå problemer i fremtiden. 
En del af de opførte boliger er ungdomsboliger, og det lader til, at der er en 
generel opfattelse af, at unge mennesker ikke har bil, hvilket bestemt ikke 
altid er tilfældet. Det er et faktum, at der ikke er tilstrækkelige 
parkeringspladser på ejendommen, hvis der er bare lidt over halvdelen af 
beboerne har bil. 
“bananen” har en del parkeringspladser, men parkerer ofte Inden for vores 
officielle matrikel - uden konsekvenser. 
Vores ejendom har 75 boliglejemål og 2 erhvervslejemål. Vi har 45 garager 
og officielt 10 parkeringspladser. I princippet har vi 22 parkeringspladser i 
den for matriklen, men da en del af ejendommens areal er udlagt til vej, kan 
enhver parkere på disse sidste 12 pladser.  
De bliver ikke kun anvendt af alle beboere i området, de kan faktisk benyttes 
af alle og enhver, da der ikke engang er krav om, at man skal være 
Frederiksbergborger for at kunne holde der. Det er rygtedes i vide kredse, at 
der ingen restriktioner er overhovedet på disse parkeringspladser. Det vil sige, 
at vi oplever, at der kommer folk langvejs fra, som skal til Kastrup for at flyve 
udenlands i flere uger. De kan således kvit og frit parkere på området uden 
såvel uden tidsbegrænsning. 
Det forekommer uhensigtsmæssigt, at man ikke som beboer har mulighed for 
at begrænse den udnyttelse af sparsomme parkeringspladser.  
Jeg vil bede AVM og By- og Miljøudvalget om at revurdere den udlæggelse 
til vej, som forekom helt relevant i 1928, da man stadig havde en grusvej ned 
til ejendommen, men som virker ulogisk på nuværende tidspunkt. Hvis man 
ser på den nuværende matrikel fra 1955, kan man se, at der er lavet et meget 
bredt fortov ud for nr. 101C og D, som har brudt med de restriktioner, som er 
en konsekvens af “udlæggelse til vej”. 
Jeg vil meget gerne invitere udvalget eller blot en repræsentant fra udvalget 
herud, så man kunne få syn for sagn og i øvrigt selv kunne danne sig et 
indtryk af forholdene ud fra de faktiske forhold. Det forekommer mig 
ejendommeligt, at man ikke allerede for laenge siden har revurderet denne 
“udlæggelse til vej”. 
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